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“

Etický kódex SAV uvádza:

III. Zásady publikovania výsledkov výskumu
5. Výskumní pracovníci nepublikujú pochybným 

spôsobom a nevyužívajú nedôveryhodné publikačné 
platformy, ako napríklad tzv. predátorské časopisy.
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Open access (OA)

Open Access (OA) alebo otvorený prístup je model 
uverejňovania výsledkov vedeckého výskumu, ktorý 

zaisťuje okamžitý (on-line) a bezplatný prístup k 
výsledkom vedy a výskumu.

◉ Zlatá cesta – časopisy poskytujú čitateľom obsah zadarmo a 
náklady na publikovanie znáša autor (APC).

◉ Zelená cesta – článok si autor ukladá do otvoreného on-line 
repozitára v čase jeho publikovania alebo bezprostredne po jeho 
publikovaní. 
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https://openaccess.cvtisr.sk/


Definícia

◉ Predátorskí vydavatelia/časopisy parazitujú na myšlienke open
access – zlatej ceste, kedy sa poplatky za publikovanie článku 
prenášajú na autora. 

◉ Predátorské časopisy a vydavatelia sú subjekty, ktoré 
uprednostňujú vlastný záujem na úkor výskumu a vyznačujú sa 
nepravdivými alebo zavádzajúcimi informáciami, odchýlkami 
od najlepších redakčných a publikačných praktík, nedostatkom 
transparentnosti a / alebo používaním agresívnych a 
nevyberaných obťažujúcich praktík.
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Definícia

◉ Títo vydavatelia sa zameriavajú výlučne na finančný 
zisk z poplatkov za spracovanie  a uverejnenie článku. 
Ich cieľom je zarobiť peniaze, nie publikovať kvalitné 
vedecké časopisy. 

◉ Časopisy vydávané predátorskými vydavateľmi môžeme nájsť aj 
pod pojmami predátorské časopisy, pseudočasopisy, 
nelegitímne časopisy, klamlivé alebo podvodné časopisy,
pochybné, neetické, sporné (questionable) časopisy.
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Predátorské publikovanie 
zahŕňa
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Predátorské časopisy Predátorských vydavateľov

Predátorské konferencie Pochybné monografie/autorský mlyn

Falošné metriky Parazitovanie na názvoch iných 

renomovaných časopisov 

Falošné identifikátory Ukradnuté identity iných časopisov



Krátka história

◉ Beallov zoznam

◉ Termín „predatory journals“ zaviedol Jeffrey Beall, 
knihovník a výskumník, z University of Colorado, ktorý 
vypracoval zoznam „potenciálnych, možných alebo 
pravdepodobných“ predátorských vydavateľov 
a časopisov v r. 2010. 

◉ Zámerné publikovanie v takýchto časopisoch za účelom 
vykázania publikačnej činnosti je obvykle v rozpore 
s etickým kódexom akademických inštitúcií.
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Beallov zoznam

◉ Od januára 2017 je tento zoznam neaktívny. V súčasnosti 
je Beallov zoznam dostupný v internetovom archíve a 
má tieto sekcie:

◉ Publishers

◉ Standalone journals

◉ Hijacked journals

◉ Misleading metrics

◉ Kritéria pre zaradenie do Beallovho zoznamu
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https://web.archive.org/web/20170112125427/https:/scholarlyoa.com/publishers/
https://web.archive.org/web/20170111172309/https:/scholarlyoa.com/individual-journals/
https://web.archive.org/web/20170111172313/https:/scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals/
https://web.archive.org/web/20170111172311/https:/scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/
https://beallslist.net/wp-content/uploads/2019/12/criteria-2015.pdf


Typické znaky predátorských 
vydavateľov

1) Časopis zabezpečuje fiktívne alebo dokonca žiadne recenzné konanie. Články sú 
k publikovaniu prijímané rýchlo bez kvalitného recenzného posúdenia.

2) Výška poplatku za publikovanie článkov je oznámená po ich prijatí, nie dopredu. 

3) Články sú prijímané najmä na základe poplatku za vydanie, čiže publikujú prakticky 
všetko.

4) Ak sú poplatky známe dopredu, sú často oveľa nižšie ako v legitímnych časopisoch.

5) Vydavatelia časopisov sa vedcom vnucujú a to tak, že zasielajú agresívne alebo naopak 
priveľmi lichotivé e-maily so žiadosťou o článok alebo členstvo v redakčnej rade.

6) V redakčných radách môžu byť uvádzané mená akademikov ako ich členov bez ich 
vedomia, bez možnosti odstúpenia. Uvádzanie rovnakých redakčných rád pri viacerých 
časopisoch u toho istého vydavateľa, i keď sa jedná o rôzne odbory. Mnohokrát sú 
v týchto radách úplne vymyslení akademici.
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Typické znaky predátorských 
vydavateľov

7) Rozsah časopisu je príliš široký a pokrýva veľa vedných oblastí.

8) Napodobňujú mená a webové stránky serióznych vedeckých časopisov (názvy časopisov 
majú podobné, identické názvy, kopírujú webstránky časopisov...).

9) Neposkytujú platné, úplné kontaktné informácie alebo uvádzajú o sebe zavádzajúce 
informácie, ako napríklad nepravdivé údaje o mieste pôsobenia, sídlo vydavateľa nie je 
možné zistiť. Bežne používajú neprofesionálne e-mailové adresy od verejných 
poskytovateľov (napr. Yahoo, Gmail).

10) Uvádzajú falošné údaje o impakt faktore či indexovaní v scientometrických databázach alebo
nesprávne/zavadzajúce údaje o ISSN.

11) Články alebo stránka vydavateľa obsahujú množstvo typografických a gramatických chýb, 
často sa objavuje zlá angličtina, najmä pri komunikácii pri preberaní rukopisu.

12) Niektoré články môžu byť plagiáty, prebraté z iných časopisov.
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Ako spoznáme predátorského 
vydavateľa a ako sa brániť 
predátorským praktikám?

1) Nespoliehame sa iba na informácie uvedené na webovej stránke časopisu/vydavateľa. 
Skontrolujeme, či vydavateľ poskytuje úplné a overiteľné kontaktné údaje, vrátane poštovej 
adresy (byť opatrný najmä vtedy, ak sa na stránke nachádzajú len webové formuláre).

2) Buďme obozretní pri e-mailoch, ktoré lákajú na publikovanie alebo na členstvo v redakčnej 
rade do časopisu, ktorý nepoznáme.

3) Skontrolujeme, či sú v redakčnej rade časopisu uvedené mená renomovaných odborníkov
a ich afiliácie; ak máme podozrenie, pokúsime sa ich kontaktovať, príp. skúsime si vyžiadať
ich skúsenosti s časopisom/vydavateľom.

4) Overíme si, či má časopis zverejnené jasné pravidlá recenzného konania a pravidlá týkajúce 
sa poplatkov za publikovanie.

5) Prečítame si niektoré z publikovaných článkov a zhodnotíme ich kvalitu.
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Ako spoznáme predátorského 
vydavateľa a ako sa brániť 
predátorským praktikám?

6) Overíme si, či je vydavateľ členom uznávaných profesijných organizácií ako Open Access 
Scholarly Publishers Association alebo Committee on Publication Ethics.

7) Ak má časopis impakt faktor - preveríme v databáze Journal Citation Reports (súčasť WoS).

8) Ak nemá impakt faktor, je vhodné preveriť, či je indexovaný v databáze Web of Science alebo 
Scopus alebo v SCImago journal and country rank, či ERIH+. 

9) Časopis si môžeme overiť podľa ISSN v registri ROAD (Directory of Open Access Scholarly
Resources).

10) Nahliadneme do Beallovho čierneho zoznamu (resp. do pokračujúcich zoznamov) a/alebo 
do bieleho zoznamu DOAJ.

11) V prípade konferencie je potrebné overiť si:
• organizátora a inštitúcie, ktoré ju zabezpečujú,
• časopisy, zborníky, kde by mali byť príspevky publikované.
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http://road.issn.org/


Údaje o časopise, vydavateľovi 
si môžeme overiť na týchto 
stránkach:

◉ ROAD – register platných ISSN

◉ Directory of Open Access Publishers – Zoznam OA vydavateľov

◉ Directory of Open Access Journals (DOAJ) – Zoznam OA časopisov, tzv. 
white list

◉ Beallov zoznam – black list

◉ Open Access Scholarly Publishers Association (OSPA) - asociácia združujúca 
OA akademických vydavateľov

◉ Committee on Publication Ethics (COPE) - výbor pre etiku publikovania 

◉ Overovanie scientometrických údajov: Journal Citation Reports (IF), Scopus, 
Scimago.
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http://road.issn.org/
http://www.oaacademy.org/oa-publishers.html
https://doaj.org/search
https://web.archive.org/web/20170111172309/https:/scholarlyoa.com/individual-journals/
http://oaspa.org/
https://publicationethics.org/
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalHomeAction.action?SID=A2-HAOQVTPovPzui0tA9XkcJPTTaM8UWOb7-18x2dnraKaenu18iix2BC4bxxs5fRAx3Dx3DglBWFoWJjRgdWqzQZ2Six2Bwx3Dx3D-YwBaX6hN5JZpnPCj2lZNMAx3Dx3D-jywguyb6iMRLFJm7wHskHQx3Dx3D&refineString=null&SrcApp=IC2LS&timeSpan=null&Init=Yes&wsid=2FflqNZsMzlWKvTkzKb
http://www.scopus.com/home.url
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/


Iné zoznamy vhodné na 
overenie kvality časopisu:

◉ Journal List of quality journals - Publons

◉ Cabells Scholarly Analytics prináša tzv. Journal Black List and the Journal
White List, ktoré sú však spoplatnené

◉ Dolos list – Blacklist založený teoretickým fyzikom

◉ BEALL'S LIST of potential predatory journals and publishers - originál 
Beallov zoznam + update 

◉ Akademický antipredátor - českého spolku Fórum Věda žije!

◉ Stop Predatory Journals – zoznam predátorských časopisov/vydavateľov

◉ Kscien's list – zoznam vytvorený ako náhrada za neaktívny Beallov zoznam
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https://publons.com/journal/?order_by=reviews
https://blog.cabells.com/2019/03/20/predatoryreport-criteria-v1-1/
https://www2.cabells.com/about-blacklist
https://www2.cabells.com/about-whitelist
https://www.professeur-alexandre-georges.info/dolos-list
https://beallslist.net/
http://antipredator.vedazije.cz/
https://predatoryjournals.com/
http://kscien.org/index.php


S čím všetkým sa 
môžeme stretnúť 
pri predátorskom 
publikovaní?
Praktické príklady



Podobné názvy časopisov

◉ Je potrené dávať si pozor na názvy časopisov, nakoľko 
predátorské časopisy, respektíve ich stránky majú 
veľmi často zameniteľné názvy s inými významnými 
časopismi, napr. prehodenie slov v názve, pridané 
slovo, či člen alebo predložka, skratka slova a pod.
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https://www.prf.jcu.cz/data/files/370/2281predatorskecasopisy.pdf
https://www.prf.jcu.cz/data/files/370/2281predatorskecasopisy.pdf


Nepravdivá indexácia 
časopisu

Predátorské časopisy sa snažia u potencionálnych 
autorov vzbudiť dôveryhodnosť tým, že uvádzajú, 
v ktorých databázach je časopis indexovaný. 
Avšak po preskúmaní, sa v týchto databázach 
nenachádzajú.
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Zavádzajúce metriky-
Misleading Metrics

◉ Dojem prestíže sa predátori snažia dosiahnuť uvádzaním rôznych 
scientometrických indikátorov, prípadne i klamlivým tvrdením o výške IF 
a indikátoroch IPP, SNIP a SJR v Scopuse. 

◉ Existujú spoločnosti, ktoré vytvárajú podvodné metriky, ktorými sa snažia 
dodávať predátorským časopisom viac dôveryhodnosti.
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◉ Príklady podvodných metrík:
• IndexCopernicus
• Global Impact Factor
• Journal Impact Factor
• General Impact Factor
• Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
• IMPACT-FACTOR.RU 
• Directory of Research Journal Indexing (DRJI)



Falošné identifikátory

◉ V súčasnosti sa online článkom vo vedeckých časopisoch, vo 
svete a tiež už i u nás, začal prideľovať jednoznačný a trvalý 
identifikátor dokumentov – DOI (Digital Object Identificator). 

◉ V predátorských časopisoch sa môžeme stretnúť s podobne 
znejúcimi skratkami napríklad: SOI (Scientific Object
Identificator), či DOI-ds (Digital Online Identifier-Database
System).
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Hijacked Journals –
ukradnutá identita časopisu

◉ Pojmom hijacked journals označujeme periodiká, ktorým 
vydavateľ vytvorí falošnú webstránku - takmer 
identický duplikát webovej stránky dôveryhodného 
časopisu. Podvodníci sa venujú aj najmenším detailom, 
preberajú nielen názvy, ISSN, poštovú adresu, ale i jeho 
metriky. Profil takto vytvoreného periodika sa napríklad 
líši len vo fakturačnej adrese. 
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Ukradnutá identita časopisu
príklad
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https://arctic.ucalgary.ca/about-arctic-journal
https://arctic.ucalgary.ca/about-arctic-journal
https://arctic.ucalgary.ca/fraudulent-journal-website
https://arctic.ucalgary.ca/fraudulent-journal-website
https://arcticjournal.org/index.html
https://arcticjournal.org/index.html


Predátorské praktiky 
u monografií

◉ Nekalé praktiky zasiahli taktiež do oblasti publikovania monografií. Cieľovou 
skupinou bývajú študenti vysokoškolského štúdia, doktorandi, postdoktorandi, 
od ktorých sa vydavatelia snažia získať ich diplomové, či dizertačné práce 
a publikovať ich.

◉ Pri pochybných monografiách sa môžeme stretnúť a pojmami ako autorský mlyn 
a vanity press. (Tradičný model - kedy si čitateľ platí za knihu).

◉ Predátorskí vydavatelia kníh s otvoreným prístupom. 
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Predátorské praktiky 
u monografií

◉ Ide praktiky vydavateľov, ktorých biznis modelom je produkcia veľkého 
množstva titulov v nízkom náklade, čo je presným opakom klasických 
vydavateľov zameriavajúcich sa na obmedzený počet vydávaných autorov 
v tisícovom náklade.

◉ Autorský mlyn sa vyznačuje fingovaným recenzným konaním, nízkou úrovňou 
editorskej činnosti a množstvom chýb z dôvodu absencie odborného personálu. 
Nízke výrobné náklady v porovnaní s predraženými knihami.

◉ Vanity press – neponúkajú zväčša žiadne recenzné posúdenie, žiadnu kontrolu 
kvality, ani klasické redakčné práce, kontrolu pravopisu a formátovania.

◉ Autorské práva si ponecháva vydavateľ a všetok zisk ide jemu.
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◉ Najznámejším príkladom je  vydavateľstvo Lambert Academic
Publishing (LAP), dcérska spoločnosť VDM Verlag. 

◉ Lambert sa špecializuje na vydávanie diplomových prác, ale 
nepovažuje sa za akademického vydavateľa, pretože iba reprodukuje 
diplomové práce bez akéhokoľvek redakčného dohľadu, t.j. neuplatňuje 
základné štandardy akademického publikovania. 

◉ Momentálne ponúka cez Amazon viac ako 100 tic kníh tohto druhu.
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Predátorské praktiky 
u monografií



Konferencie

Vedci a doktorandi sú lovení nie len predátorskými časopismi, ale taktiež 
organizátormi pochybných konferencií. Ich cieľom je vyberať od 
potencionálnych účastníkov konferenčné poplatky.

V skutočnosti sa o žiadne vedecké konferencie nejedná, a preto je 
potrebné si overiť organizátora a vydavateľa zborníku, v ktorom majú byť
príspevky publikované. Medzi najznámejšie patrí spoločnosť WASET 
(World Academy of Science, Engineering and Technology) a spoločnosť
OMICS.

• Beall mal na svojom blogu zoznam kritérií, ktoré takéto akcie charakterizujú.
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https://web.archive.org/web/20160624083058/https:/scholarlyoa.com/2016/06/23/proposed-criteria-for-identifying-predatory-conferences/


Šedá zóna

◉ Vydavateľa, kde nevieme jednoznačne určiť, či 
sa jedná o pochybného alebo o legitímneho 
(resp. vykazuje znaky oboch skupín, 
akademická verejnosť je v názoroch na 
vydavateľa polarizovaná) môžeme označiť za 
hraničného.
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Odborné databázy a podozrivé 
časopisy

◉ Štúdia Macháčka a Strholca (2021) uvádza, že 
v Scopuse je 2,8 % článkov  predátorských –
môže sa to zdať málo, ale ak to pretavíme do 
konkrétnych čísel, jedná sa o 164 tis. článkov.
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https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-020-03852-4


Niektoré dôvody, prečo sa 
predátorské časopisy dostanú 
do kvalitných databáz:

◉ Najčastejšie ide o zmenu kvality časopisu. Tieto zmeny nastávajú rýchlo a môžu byť
dočasné. Časopisu/vydavateľovi nejde o zisk na úkor kvality ako typickému predátorovi, ale 
o prežitie, dokým tieto problémy prekoná. 

◉ Zabehnutý kvalitný časopis preberie alebo kúpi predátorský vydavateľ.

◉ Vydavateľ vydáva viacero časopisov, niektoré môžu byť vysokej kvality a niektoré 
už túto kvalitu dosahovať nemusia. Ako príklad môžeme uviesť vylúčenie jedného 
časopisu od vyd. Springer z Web of Science, lebo sa zistilo, že nevykonáva kvalitné recenzné 
konanie. 

◉ Redakčné systémy, ktoré používajú veľké vydavateľstvá neboli/nie sú dostatočne 
systémovo zabezpečené a mohlo sa stať, že boli podsúvané falošné recenzie. Jedná 
sa najmä o prípady, kedy si autor navrhoval sám recenzentov (a potom si sám napísal 
recenziu). Ako sa to stalo v prípadoch vydavateľstiev SAGE (články boli spätné stiahnuté), 
Elsevier, Springer, Taylor & Francis a Wiley. 28



Niektoré dôvody, prečo sa 
predátorské časopisy dostanú 
do kvalitných databáz:

◉ Názor vydavateľa na vedu sa môže líšiť od toho, čo iní považujú za 
serióznu vedu (príkladom môže byť vydávanie homeopatického časopisu vo 
vydavateľstve Elsevier, zaradeného do sekcie medicína, indexovaného v 
Scopus).

◉ Predátorský vydavateľ/časopis je výborný podvodník (rovnako ako v bežnom 
svete - je ťažké ho odhaliť), kritéria pre zaraďovanie časopisov do databáz nie sú 
dokonalé. Časopis klame, že spĺňa kritéria, resp. spĺňa kritéria „len na oko“ –
splnenie niektorých kritérií nie je podrobne skúmané..

◉ Predátorskí vydavatelia sledujú, čo a či sa o nich píše a potom sa dané chyby sa 
snažia zamaskovať, skryť, upraviť.. Aby ich bolo ťažšie odhaliť.
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V číslach

◉ V r. 2014 sa odhadovalo, že 
existuje 8 000 aktívnych 
predátorských časopisov, 
pričom celkový počet článkov
vzrástol z 53 000 (r. 2010) na 
420 000 (r. 2014) (odhadované tri 
štvrtiny autorov boli z Ázie a Afriky).

◉ the Cabells Journal Blacklist –
uvádza 13 138 časopisov v r. 2020.
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https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-015-0469-2
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-015-0469-2


Odhadované zisky

◉ Podľa dostupných štúdií - predátorskí vydavatelia si svojimi 
podvodmi prilepšia o čiastku 75-100 miliónov dolárov ročne. V 
posledných rokoch zisky z roka na rok stúpajú.

◉ Pre porovnanie - renomovaní vydavatelia, ktorí články/štúdie 
zverejňujú poctivo na základe recenzného konania, zarobia približne 
224 miliónov dolárov (hovoríme o vydavateľoch publikujúci v režime 
OA).
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◉ Jeden z prvých dôsledkov sa týka samotných autorov. 

◉ Autor publikovaním v potenciálnom predátorskom časopise môže 
ohroziť svoje vlastné dobré meno, povesť a dobré meno, 
reputáciu inštitúcie pre ktorú pracuje. Pre renomovaný časopis to 
môže značiť, že autor je buď neseriózny alebo naivný. 

◉ Citovanosť takéhoto článku je diskutabilná.

◉ Autor už nemôže ponúknuť svoje výsledky výskumu inému 
akademickému časopisu, a tým znehodnotí vlastnú prácu a úsilie, 
ktoré článku venoval.
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Aké sú možné dôsledky?
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Aké sú možné dôsledky?

◉ Ďalší z dôsledkov môže byť pre rozvoj vedy samotnej:

◉ zamiešanie falošných, či neoverených informácii medzi 
relevantné poznatky. Ak sa na falošných informáciách postavia 
nadväzujúce výskumy, či aplikácia falošných výsledkov do 
praxe, môže to mať fatálne následky, napr. v medicínskej oblasti. 

◉ Prienik predátorských vydavateľov do renomovaných databáz, 
kazí reputáciu týmto databázam a znehodnocuje aj ich obsah. 



Iniciatíva Think. Check. 
Submit.

◉ Iniciatíva zverejnila sériu 
odporúčaní, ako postupovať pri overovaní 
časopisov, kníh a kapitol a konferencií.

◉ Iniciatíva obsahuje niekoľko otázok, ktoré majú 
autorovi pomôcť rozhodnúť sa, či je časopis, 
kniha alebo konferencia vhodná pre 
publikovanie jeho výskumu.
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Zhrnutie
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Postup

◉ Obsah a štýl emailu
○ všímame si štýl e-mailu – vyjadrovacie prostriedky

◉ Webstránka vydavateľa
○ Gramatická stránka, angličtina, kontaktné údaje, údaje o redakčnej

rade, politike časopisu, poplatkoch..

◉ Overenie informácií
○ Overíme informácie, ktoré sú dostupné na webstránke vydavateľa/ 

časopisu (identifikačné údaje-platné ISSN, či DOI, indexáciu, 
metriky, overenie recenzentov, členov redakčnej rady, recenzného 
konania.., prezrieme si obsah a úroveň článkov)
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Postup

◉ „Čierne, biele“ zoznamy
○ Overíme známe čierne zoznamy a „povesť vydavateľa“ na internete
○ (Beall list – Beallov čierny zoznam, Iniciatívu - Stop predatory 

journal, DOAJ – biely zoznam, informácie na internete v spojitosti s 
predátorským publikovaním – mnohokrát nájdeme skúsenosti iných
vedcov s vydavateľom, informáciu o pochybných praktikách a 
pod.,)
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Ďakujem za 
pozornosť!
Natália Pastorková
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